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Násilí v Libyi žene cenu ropy nahoru
22.02.2011 Cena ropy vzhledem k současným
událostem v Libyi prudce vzrostla, jelikož se
investoři obávají budoucí stability v regionu. Cena
zlata taktéž stoupla na své maximum za dobu
posledních 2 měsíců.

Možné spojení automobilek Jaguar a Land
Rover s čínským Great Wall Motor Co
21.02.2011 Automobilky Jaguar a Land Rover
jednají o možném spojení sil s jedním z předních
čínských automobilových výrobců Great Wall
Motor Co. Jaguar a Land Rover patří momentálně
mezi ojedinělé případy významných
automobilových společností bez konexí a
pracovních úmluv s Čínou.

USA posiluje kvůli provokaci Číny námořní
jednotky v Tichém oceánu
21.02.2011 Americké námořnictvo posílí své
jednotky rozmístěné na strategických bodech
Tichého oceánu. Důvodem je zvýšená aktivita
Číny, která v nedávné době údajně vyrobila nové
letecké transportéry či pracuje na vývoji
antiradarových raket s vysokým dostřelem. Sám
ministr obrany USA Robert Gates uznal, že tato
provokace musí být potlačena v zárodku a jedním
z hlavních cílů udržet celou situaci pod kontrolou je
posílení americké námořní flotily v Tichém oceánu.

Protesty ve státě Wisconsin (USA) se mohou
uklidnit díky plánovanému kompromisu
21.02.2011 Demokraté Kongresu Spojených států
navrhli guvernérovi státu Wisconsin Scottu
Walkerovi možné kroky, které by při splnění mohly
přinést klid mezi demonstranty v ulicích. Ti v
posledních dnech masivně protestovali proti
návrhu guvernéra rapidně snížit platy státních
pracovníků. Odbory přiznaly, že pracovníci jsou
ochotni přisptoupit na nutné změny, které přispějí k
omezení výdajů státu, musí však proběhnout
dialog a zamyšlení se nad všemi možnými
východisky.

USA vybízí Egypt k propuštění více osob
zadržených při nepokojích
21.02.2011 Americký diplomat William Burns
vybídl Egypt k urgentnímu vytvoření
pohotovostních zákonů a propuštění osob
zadržených při nedávných protestech a
demonstracích za odstoupení bývalého prezidenta
Mubaraka. Vyjádřil také názor, že Egypt se ubírá
správným směrem a jeho posun k demokracii bude
v nejbližší době úspěšně završen.

USA nabízí pomoc Tunisku v udržení
bezpečnosti ve státě 
21.02.2011 Americký senátor John McCain přiznal
ve svém prohlášení, že USA jsou připraveny
poskytnout Tunisku podporu, která bude
obsahovat především výcvik armády či jiná
bezpečnostních opatření. Podle senátora je
nezbytné držet situaci ve státě pod kontrolou, aby
mohlo dojít k novým volbám, jejichž výsledky
představí Tunisku náhradu za prezidenta Zine
al-Abidine Ben Aliho.

V Pobřeží slonoviny vzrůstá násilí, již je přes
300 mrtvých a do země míří zástupci Africké
unie- ta mění názor
21.02.2011 Vojáci věrní prezidentovi Laurentu
Gbagbo střílejí z kulometů do protestujících a tvrdě
rozhání všechny manifestace. Při incidentu v
Abidjanu bylo zabito 6 lidí, avšak stejně tak došlo k
zlinčování 4 policistů a vojáků davem. Prezident
Allassane Ouattara je zatím nadále uvězněn v
hotelu v centru Abidjanu a od armády věrné

prezidentu Gbagbovi ho dělí jen kruh z vojáků
OSN, kteří tak drží vstup do hotelu. Do země také
míří tým složený z představitelů několika afrických
zemí v rámci Africké unie, která přehodnotila
dosavadní postup. Prezident Ouattara byl možná
podpořen příliš brzy, proto se chtějí zástupci sejít
nejprve s prezidentem Gbagbem, neboť situace je
neúnosná. Pobřeží slonoviny mezitím opustila
další mezinárodní banka, SIB, která je součástí
marocké skupiny Attijariwafa.

Egypt požádá o zmrazení zahraničního kapitálu
bývalého prezidenta H. Mubaraka a jeho rodiny
21.02.2011 Některé zdroje uvádějí, že Husní
Mubarak by spolu se svou rodinou mohl mít v
zahraničí majetek v hodnotě miliard dolarů,
přičemž existuje mnoho nařčení v tom smyslu, že k
nim došel špatným zacházením s veřejnými
prostředky tohoto nejlidnatějšíjo arabského státu.
Egyptský státní prokurátor proto požádal egyptské
ministerstvo zahraničí, aby diplomatickou cestou
dosáhlo zmrazení všech zahraničních aktiv rodiny
Mubaraků.

Dva libyjské bojové letouny uletěly na Maltu -
měly rozkaz bombardovat povstalce
21.02.2011 Dva bojoví piloti se rozhodli uletět se
svými letadly na ostrov Malte, kde přistáli a byli
okamžitě zadrženi policií. Při výslechu oba
plukovníci uvedli, že dostali povel k bombardování
centra protestů ve městě Benghazi. Na Maltu také
dorazily dva vrtulníky, které nepovoleně vzlétly z
Libye, jejich posádky tvrdí, že jsou francouzští
občané, francouzské ministerstvo zahraničí to ale
zatím nepotvrdilo.

Súdánský prezident nebude kandidovat v
příštích volbách
21.02.2011 Prezident Súdánu Omar al-Bashir,
který fakticky drží moc již jen v severním Súdánu,
oznámil, že v příštích volbách nebude kandidovat.
Existuje názor, že se tak děje kvůli vývoji v Egyptě
a Tunisu, ze kterého by prezident mohl mít strach,
avšak představitelé vládní strany to popírají.

 V Kazachstánu jsou již známa jména kandidátů
na post prezidenta 
21.02.2011 V Kazachstánu skončila fáze nominací
kandidátů do hlasování v prezidentských volbách,
jejichž závěrečné kolo proběhne v dubnu letošního
roku. Mezi třemi navrženými se nachází též
současná hlava státu Nursultan Nazarbayev, jenž
bude čelit zástupci komunistické strany Zhambylovi
Akhmetbekovi a Ganimu Kasymovi ze strany
vlastenecké.

Prezidentka Kyrgyzstánu nebude znovu
kandidovat
21.02.2011 Prozatímní kyrgyzstánská hlava státu
Rosa Otunbayeva dnes oznámila, že se rozhodla
znovu nekandidovat na post prezidentky státu.
Zároveň dodala, že zemi nehrozí návrat
k dřívějšímu autoritářskému režimu, jelikož situaci
v zemi lze charakterizovat jako vybalancovanou.

Bahrajn očekává další těžké protesty, byl
zrušen závod F1 Grand Prix
21.02.2011 Na úterý jsou plánovány další masové
protesty, které souvisejí s příjezdem Hassana
Mushaima, který je čelním představitelem
nejsilnějšího opozičního hnutí Haq. Centrum
protestů, Náměstí perel, je obsazeno tisíci lidí a
počet se tále zvětšuje, zatímco počty obětí
protestů se postupně zvyšují. Lidé také upozorňují
na desítky nezvěstných. Bahrajn proto zrušil
známý automobilový závod Gran Prix, který se měl
uskutečnit 11. března s kvalifikačním závodem již

3. března.

Pražští lékaři odvolávají své výpovědi
21.02.2011 Šéf lékařských odborů Martin Engel
vyzval všechny lékaře, aby ukončili protest a
neprodleně stáhli své výpovědi bez ohledu na to,
že ho pražská vinohradská nemocnice nechce
přijmout zpět na jeho místo na radiodiagnostické
klinice. V reakci na to začali pražští lékaři své
výpovědi odvolávat a již teď je jisté, že většina z
nich v nemocnicích zůstane.

Premiér Putin podpisem stvrdil vznik rady na
dopravní vývoj 
21.02.2011 Ruský premiér Vladimir Putin podepsal
rozhodnutí o vzniku rady, jejíž účelem bude rozvoj
dopravního systému v Moskvě a přilehlém regionu.
Celému projektu předsedá ministr dopravy Igor
Levitin . Rada bude dohlížet na zlepšení a inovaci
dopravních pravidel, hodnocení efektivity
hromadné dopravy a pokusí se podniknout kroky
vedoucí k eliminaci dopravních zácep na hlavních
tazích.

Česko-polské vztahy posíleny, polský prezident
Komorowski již potřetí navštívil ČR
21.02.2011 Český prezident Václav Klaus se dnes
setkal s polským prezidentem Bronislawem
Komorowskim. Oba se dnes nadmíru kladně
vyjádřili o vztazích mezi oběma státy, poukázali na
čím více intenzivnější a provázanější vzájemné
hospodářství a podobné zájmy v EU. Na zítřejším
setkání premiéra Petra Nečase s polský
prezidentem Komorowskim se bude řešit otázka
energetiky a blížící se polské předsednictví EU,
dále také spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky.

Ruský prezident nařizuje evakuaci občanů
Ruské federace z Libye
21.02.2011 Na nařízení prezidenta Dmitrije
Medveděva budou ruští obyvatelé nacházející se
na území Libye evakuováni, jelikož tamní vláda
používá síly k potlačení protestů. Toto se týká
především zaměstnanců ruských železnic a též
společnosti Gazprom, jelikož občané se cestování
do tohoto severoafrického státu vyhýbají.

Studie OSN hovoří pro podporu zelených
ekonomik
21.02.2011 Podle ní stávající "hnědé" ekonomiky,
které využívají především neobnovitelné zdroje,
nejsou dlouho udržitelné. OSN má v plánu
investovat 1,3 trilionu dolarů ročně do "zelených"
sektorů, jakými jsou například vodohospodářství,
lesnictví, soukromé zemědělství, úspory energií v
dopravě a stavebnictví.

Podle britského ministra zahraničí libyjský
vůdce Muammar Kaddafi utekl do Venezuely, ta
to popírá
21.02.2011 Britský ministr zahraničí William Hague
tvrdí, že se dostal k tajným informacím, které
nasvědčují o úniku plukovníka M. Kaddafiho do
spřátelené Venezuely v šele s Hugo Chavezem.
Ale neznámý zdroj agentury Reuters toto
tvrzení jménem venezuelské vlády popřel.

BP se dohodlo na spolupráci s indickým
Reliance Industries 
21.02.2011 Jedná se o vybudování společného
úsilí o těžbu a prodej paliv v Indii. Za investici 7,2
miliardy dolarů ze strany BP dostane britská
společnost podíl 30% na 23 těžebních stanicích
svého indického partnera. BP předpovídá 40%
nárůst poptávky po energiích do roku 2030 a to
především z rozvíjejících se ekonomik, jakou je
právě ta indická. Podle vyjádření zastupitelů obou
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společností by měla dohoda přinést společné
investice na území Indie ve výši 20 miliard dolarů.

Čínské bezpečnostní složky varují před
podobnými protesty jakým byla "jasmínová
revoluce"
21.02.2011 "Jasmínová revoluce" byla pokusem o
vyvolání demonstrací za zlepšení sociální situace
čínských obyvatel, avšak výzva k protestům nebyla
plně vyslyšena. Čínská státní bezpečnost ovšem
varuje vládu před stále se zvyšujícími počty
nepokojů, plánovaných například přes internetové
stránky. Oficiální statistiky hovoří o tom, že Čína
vynaložila téměř stejné náklady na udržování
vnitřní bezpečnosti, jako na mezinárodní obranu.

Izraelská vláda odmítla návrh zákona o
izraelské suverenitě v Judei a Samaří
21.02.2011 Oblasti Judei a Samaří, kvůli kterým
podala palestinská samospráva s arabskými
zeměmi stížnost Radě bezpečnosti OSN se
žádostí o rezoluci proti výstavbě nových
židovských domů, měli být dle tohoto zákona
uzány za svrchované území Izraele a již neměli být
pod správou ministerstva obrany, čímž by výstavba
byla zcela povolena, což je v přímém rozporu s
palestinskými zájmy. Výbor vlády dal ale
odmítnutím jasně najevo, že v hlasování zítra v
Izraelském parlamentu očekává negativní postoj
koaličních poslanců.

Thajská ekonomika opět roste
21.02.2011 Poté co se téměř zastavil růst
thajského HDP v uplynulém roce, se znovu
začínají objevovat pozitivnější výsledky. Podíl na
tom má především růst thajského exportu, který se
v porovnání s lednem minulého roku zvýšil o 22%.
Očekávaný růst tamní ekonomiky by se v roce
2011 měl pohybovat mezi 3-5%.

Nedostatek pracovníků na chilských vinicích
21.02.2011 Majitelé vinic v Chile se potýkají
s problémem nedostatku pracovníků, jež by sklidili
víno na konci sezóny. Ve srovnání se stavem před
dvěma lety, v tomto oboru se nyní vyskytuje až o
20% zaměstnanců méně. Mezi pravděpodobné
příčiny patří přechod k činnostem v oboru
stavebnictví či těžby, jelikož práce na vinicích je
minimálně hodnocena a současně bezpečnostní
podmínky nejsou optimální. Kontakt s používanými
chemikáliemi může vést až k neplodnosti.

Významný pokles míry turismu v Chile
21.02.2011 Podle slov radních nejnavštěvovanější
turistické destinace Vina del Mar, již nyní lze
zaznamenat, že ve srovnání s rokem 2010,
v letošní sezóně navštíví Chile významně nižší
počet turistů. Na vině je dle odhadů silná chilská
měna peso a naopak oslabení dolaru, což má za

příčinu, že cizinci se Chile vyhýbají a též obyvatelé
státu stráví dovolenou spíše v zahraničí.

Čínská vláda zvýšila ceny paliv
21.02.2011 Druhý největší spotřebitel pohonných
hmot na světě byl nucen již podruhé za poslední tři
měsíce zvýšit jejich cenu na domácím trhu. Čínští
představitelé tvrdí, že zvýšení ceny paliv má sloužit
k přibrzdění prudce rostoucí poptávky. Zvětšující
se ceny paliv ovšem nijak nepřispívají v boji proti
stále silnější inflaci.

Unie učitelů v Argentině odmítá nabídku
ministra školství
21.02.2011 Učitelská unie v hlavním městě
Buenos Aires odmítá návrh ministra školství
Estebana Bullricha na 20% zvýšení platů a
dohodla se na další schůzce, od které očekává
lepší nabídku. Generální tajemník unie Eduardo
Lopéz oznámil, že učitelé čekají na návrh nárůstu
ohodnocení o 30%.

Mexičtí imigranti budou vykázáni z USA
21.02.2011 Na hranicích mezi Mexikem a
Spojenými státy americkými probíhá momentálně
intensivní repatriace mexických obyvatel, jež se
pokouší dostat za hranice jejich sousedícího státu.
Mezi faktory ovlivňujícími zvýšenou deportaci
Mexičanů zpět do jejich země patří zpřísnění
migračního zákona, zvýšený dozor na hraničních
přechodech a též ekonomická krize. Podle slov
ministryně vnitřní bezpečnosti Janet Napolitano,
cílem je vykázat až 200 000 osob, jež postrádají
dokumenty. Pokud mají dotyční záznam v trestním
rejstříku, bude se jich toto opatření týkat v první
řadě.

Nezaměstnanost na Slovensku nejvyšší za
posledních 6 let - v ČR je bez práce 9,7%
obyvatel
21.02.2011 Nedávné propouštění ve státní i
soukromé sféře na Slovensku dosáhlo 13-ti
procentní míry nezaměstnanosti, což je nejvíce za
poslední léta. Slovensko se tak v rámci EU
zařadilo ke státům s největší nezaměstnaností.
V ČR je bez práce 9,7% obyvatel - tak to uvádí
lednový výzkum ministerstva práce a sociálních
věcí.

Vůdce Muamar Kaddafi přestává mít pod
kontrolou východ Libye
21.02.2011 Jeden ze synů M. Kaddafiho měl dnes
projev v televizi, kde varuje před občanskou
válkou, neboť násilí v zemi přerostlo do otevřených
bojů policie a armády s povstalci. Bojuje se již i v
hlavním městě Tripolisu, kde byl zapálen i libyjský
parlament. Poslední čísla hovoří o více než 200
mrtvých, avšak dle expertů je možné, že přes noc
jejich počet výrazně vzrostl. Povstalci údajně

ukořistili několik tanků, které byly spolu s
odstřelovači a jinými težkými zpbraněmi nasazeny
do přímé palby do lidí.  Východní města země
přestávají bezpečnostní síli kontrolovat, a to zčásti
i proto, že některé armádní jednotky a policisté
přebíhají na stranu opozice.

Novela zákona o DPH stvrzena podpisem
prezidenta republiky
21.02.2011 Prezident Václav Klaus dnes podepsal
novelu zákona, která má zamezit daňovým únikům
v obchodování s pohonnými hmotami. Ministr
financí Miroslav Kalousek během projednávání
opakovaně prohlásil, že přijatého opatření nelze
zneužít, a tak ani poškodit podnikatele. Novela
mimo jiné stanovuje např. ručení za daň, která
nebyla zaplacena, dále si pak podnikatelé budou
moci z DPH odepsat pohledávky dlužníka jim
odpovědného, který se ocitl ve platební
neschopnosti. Sazeb DPH se novela netýká.

Zahraniční ropné společnosti evakuovali své
zaměstnance z Libye
21.02.2011 Rakouská OMV a Royal Dutch Shell
zároveň přerušili všechny plánované vrty a těžbu
kvůli stále většímu násilí v zemi. Vrty španělské
společnosti Rapsol v oblasti Murzaq přišli kvůli
bojům o společníka, firmu Eni. Britská společnost
BP, která zatím v zemi nevlastí žádné vrty, ale
plánovala gogantický projekt těžby na libyjském
pobřeží, celý podnik zastavila.

V Zimbabwe bylo zatčeno 46 lidí za sledování
videa z protestů v Egyptě- byli obviněni ze
spiknutí
21.02.2011 Policie oznámila, že všech 46
zatčených bylo chyceno na základě obvinění ze
spiknutí, protože byli přistihnuti při sledování
záznamů z egyptské revoluce a diskutovali o
ožných protestech v Zimbabwe. Podle policie se
jedná o nezákonnou činnost proti prezidentovi
země Robertu Mugabe.

V Somálsku došlo k útoku Al-Kaidy v hlavním
městě u výcvikového tábora policie
21.02.2011 Na místě zemřelo 17 lidí a další jsou
zranění. K útoku se přihlásila teroristická
organizace Al-Kaida prostřednictvím povstalců ze
skupiny al Shabaab, která je jí věrná a považuje
prozatimní centrální vládu podporovanou OSN za
posluhující Západu. Al Shabaab se také přihlásil k
odpovědnosti za teroristické útoky na autobusy v
Ugandě, ke kterým došlo v červenci minulého roku
a které měly na svědomí desítky mrtvých.
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identifikační číslo (IČ), specifický symbol (333) a do pole zpráva pro příjemce uveďte identifikační  údaje pro zaslání daňového dokladu, nebo se dohodněte osobně či telefonicky u vydavatele. Minimální doporučená částka pro vystavení daňového dokladu
činí 200,- CZK. PressEXPRESS, vychází denně v České republice, po vytištění i kdekoliv na světě, vydává Blue Projects Agency, s.r.o., Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00. Číslo periodického tisku přidělené ministerstvem kultury ČR: MK ČR E
19790. Kontakt: e-mail: info@bpagency.cz. Odpovědný šéfredaktor: Bc. Pavel Peták.
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